CDP 255a - Microsoft Access - poziom średniozaawansowany

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
800,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Nie

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wydajną pracę z tabelami,
kwerendami, formularzami oraz raportami bazy danych w zakresie sprawdzania poprawności danych, zarządzania
relacjami łączącymi tabele, pracy z kwerendami, w tym kwerendami akcji, analizowania danych przy użyciu
kwerend krzyżowych oraz tabel przestawnych, projektowania zaawansowanych formularzy, łącznie z tworzeniem
systemu nawigacji oraz projektowania złożonych raport&oacute;w.
Czego się nauczysz
definiować oraz projektować poszczeg&oacute;lne elementy środowiska Microsoft Access,
pielęgnować i konserwować bazy danych,
wykorzystywać dane zewnętrze poprzez mechanizmy Microsoft Access,
projektować, modyfikować oraz wykorzystywać zapytania,
wykorzystywać zapytania w celu analizy danych,
projektować formularze,
prezentować dane zawarte w bazach za pomocą raport&oacute;w szczeg&oacute;łowych.
Do kogo skierowane jest to szkolenie Szkolenie przeznaczone jest dla os&oacute;b posiadających przynajmniej
podstawowe doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych tworzonymi w Microsoft Office Access 2013, a
kt&oacute;re zamierzają podnieść swoje umiejętności w tej dziedzinie na wyższy poziom.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć
otwierać istniejące bazy danych,
poruszać się po istniejących tabelach i rekordach,
efektywnie wykorzystywać formularze w celu wprowadzania i modyfikacji danych,
wykorzystywać podformularze w celu edycji zgrupowanych danych,
wykorzystywać filtry oraz raporty w celu prezentacji i wydruku wybranych danych,
wymieniać dane pomiędzy aplikacjami pakietu Microsoft Office

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Zarządzanie środowiskiem
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Konstruowanie tabel
Konstruowanie formularzy
Tworzenie i zarządzanie kwerendami
Projektowanie raport&oacute;w

Informacje dodatkowe
Brak

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl

Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel. 58 550 95 95, 550 95 50, fax.58 550 95 51, infolinia: 0 801 30 30 30, szkolenia@assecods.pl
Copyright Asseco Data Systems S.A.

